
Załącznik Nr. 6

WZÓR

UMOWA Nr  ZGKiM/U/1/02/2019/ON

zawarta w dniu ........................ roku w Malborku

pomiędzy:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. 

ul. Gen. de Gaulle'a 70, 82-200 Malbork,

zarejestrowanym  w  Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  pozycją  0000299365,

wniesiony kapitał zakładowy 11 153 529,63 zł, REGON 220531610, NIP 579-215-31-75, 

zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu - Władysława Krawczyka

a firmą:

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................,

zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: .............................................................................

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

1.  Umowa  jest  następstwem  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  oznaczeniu  ZGKiM/U/1/02/2019,

Przedmiot umowy dotyczy: Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego.

2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oleju napędowego w ilości około 240 000 litrów rocznie z możliwością

tankowania pojazdów i sprzętu budowlanego, spełniając warunki podane w SIWZ na okres 12 miesięcy.

3.  Ze  względu  na  specyfikę  działania  Zamawiający  zastrzega,  że  wielkość  zamówienia  jest  wielkością

orientacyjną  i  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  zakresu  (ilości)  zakupów  bez  żadnych  konsekwencji

prawnych i finansowych. 

§ 2.

Strony  postanawiają,  że  uprawnionymi  do  reprezentowania  stron  i  odpowiedzialnymi  za  realizację

postanowień umowy są:

z ramienia Wykonawcy: .............................................................

z ramienia Zamawiającego: Marcin Jajkowski - kierownik DUK, bądź osoba przez niego upoważniona

Sprzedaż  będzie  realizowana  z  należytą  starannością,  sukcesywnie  zgodnie  z  potrzebami

zamawiającego do wyczerpania przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości  paliwa od obowiązujących

norm,  obowiązuje  następująca  droga  reklamacyjna:  reklamacja  powinna  być  złożona  na  piśmie

(dopuszczalna  jest  forma  elektroniczna  na  adres:  ……......…..@............................,  która  zostanie

potwierdzona  pisemnie)  i  powinna  zawierać  uzasadnienie  reklamacji  oraz  żądanie  Zamawiającego.

Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie

decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W  przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania

dodatkowych  informacji,  w  szczególności  uzyskania  od  Zamawiającego  lub  operatora  stacji  paliw.

Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania



reklamacji,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  naprawienia  poniesionej  przez  Zamawiającego  szkody

w  wysokości  udokumentowanej  odpowiednimi  rachunkami/fakturami  (np.  za  naprawę).  Dla  uniknięcia

wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. 

Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw

na drodze sądowej.

§ 3.

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania.

§ 4.

1.  Dostarczony  olej  napędowy  powinien  spełniać  wymagania  określone  w  normie  PN-EN  590  oraz

przepisom  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  9  października  2015  r.  w  sprawie  wymagań

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia 2015.10.23). Parametry techniczne i  chemiczne

dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż określone w wyżej wspomnianych normach oraz

w załącznikach do Rozporządzenia. 

2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  tankowania  pojazdów,  maszyn  budowlanych  oraz  stosowanych

pojemników  Zamawiającego  na  swojej  stacji  paliw  położonej  przy

ul. ............................................................................................................................................................. 

3. Tankowanie pojazdów Zamawiającego odbywać się będzie każdego dnia między godziną 6:00, a 24:00.

4. Wykonawca do wykonywania sprzedaży zapewnia niezbędny sprzęt i materiały na koszt własny.

5.  Ilość  wydanego  oleju  napędowego  Wykonawca  określa  na  podstawie  informacji  z  jego  własnych

legalizowanych  urządzeń  pomiarowych  i  wydrukowanych  lub  wypisanych  pokwitowaniach  wystawianych

przez osobę upoważnioną i odebranym przez kierowcę Zamawiającego.

§ 5.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można

było  przewidzieć w chwili  zawarcia  umowy.  W takim przypadku  Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie

należne z tytułu wykonania części umowy. 

2.  W  razie  powstania  sporu  związanego  z  wykonaniem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,

Wykonawca zobowiązany jest  wyczerpać  drogę  postępowania  reklamacyjnego,  kierując  swe roszczenia

do Zamawiającego.

3.  Niedopuszczalne  jest  pod  rygorem nieważności  wprowadzanie  zmian  i  postanowień,  jeżeli  przy  ich

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba,

że konieczność wprowadzenia  takich zmian  wynika z  okoliczności,  których nie  można było  przewidzieć

w chwili zawarcia umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, chemiczne i prawne dostarczonego towaru oraz

skutki, jakie wadliwy towar może spowodować u Zamawiającego w pełnej wysokości zaistniałej szkody.

§ 6.

Wykonawca zobowiązany jest  do  zapewnienia obsługi  oraz serwisu wszelkich środków potrzebnych do

zapewnienia ciągłości sprzedaży w ramach wynagrodzenia.

§ 7.

1. Wykonawcy, przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie obliczane w następujący sposób:

jest to cena hurtowa wg e-petrol.pl. na dzień dostawy,



a na dzień 31.01.2019  wynosi: 3,8846 złotych / litr
plus marża stała (kwotowo) ................................................................................................... złotych / litr

łącznie cena netto .................................................................................................................. złotych / litr

VAT ......................................................................................................................................... złotych / litr

cena brutto ............................................................................................................................. złotych / litr

2. Ceny bieżące określane będą  ceną hurtową wg strony e-petrol.pl. na dany dzień powiększone o stałą

marżę określoną powyżej.

3. Dostawy paliw będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do

15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego

przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw.

Za  datę  sprzedaży  uznaje  się  ostatni  dzień  danego  okresu  rozliczeniowego.  Za  przedmiot  umowy

Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia

faktury.

§ 8.

Strony ustalają następujące kary umowne:

Strona,  która  odstąpi  od  umowy z  powodu okoliczności,  za  które  odpowiada  zapłaci  karę w wysokości

wartość 5% wartości przedmiotu niezrealizowanej umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie faktur. 

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną

przez Zamawiającego część umowy.

§ 9.

Wykonawca   wniósł  zabezpieczenie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  od  wykonawcy
o wysokości: ……………zł (słownie:…...……………………………………………………………………………...),
w formie …………………………………

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu

Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,

a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

W  przypadku  nie  dojścia  do  porozumienia  spory  rozstrzygane  będą  przez  właściwy  rzeczowo  sąd

powszechny odpowiedni dla siedziby zamawiającego. 

§ 11.

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jedna  dla  Zamawiającego  i  jedna

dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


